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Наказ  

01.09.2017 року            № 141 

 

Про організацію навчально-виховного процесу в 

школі у 2017-2018 навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні 

плани загальноосвітніх навчальних закладів» та навчального плану школи на 2017-2018 н. р., 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити таку структуру навчального року в школі: 

1.1. Навчальний рік розпочати 1 вересня 2017 р. відзначенням – Дня знань та  святом 

першого дзвоника о 9.00 годині. 

1.2. Заняття розпочати 4 вересня 2017 року. 

1.3. Навчальні заняття організувати за семестровою системою: 

• І семестр – з 1 вересня по 22 грудня 2017 року;  

• ІI семестр – з 10 січня по 25 травня 2018 року. 

1.4. Навчальні заняття закінчити для учнів 1-11 класів 25.05.2018 р. проведенням 

свята Останнього дзвоника. 

1.5. Протягом навчального року провести канікули у такі терміни: 

• осінні — з 23 жовтня до 29 жовтня 2017 року; 

• зимові — з 25 грудня 2017 року до 9 січня 2018 року; 

• весняні — з 26 березня до 1 квітня 2018 року. 

1.6. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується на протязі 

навчального року (рішення педагогічної ради №1 від 30.08.2017 р.) та відповідно 

до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2008 р. №1/9-61. 

1.7. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) 

у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для 

проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та 

старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки 

України буде затверджено додатково.   

2. Затвердити такий режим роботи школи: 

2.1. Організувати навчально-виховний процес за 5-денним робочим тижнем. 

2.2. Встановити таку тривалість уроків: 

• у 1 класі — 35 хвилин; 

• у 2-4 класах — 40 хвилин; 

• у 5—11 класах — 45 хвилин. 

2.3. Затвердити розклад дзвоників на урок та з уроку: 
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1 клас  2-4 класи  5-11 класи 

1. 9.00 – 9.35 

2. 9.55 – 10.30 

3. 10.55 – 11.30 

4. 12.05 – 12.40 

 

 1. 9.00 – 9.40 

2. 9.55 – 10.35 

3. 10.55 – 11.35 

4. 12.05 – 12.45 

5. 13.00 – 13.40 

 1. 9.00 – 9.45 

2. 9.55 – 10.40 

3. 10.50 – 11.35 

4. 12.05 – 12.20 

5. 13.00 – 13.45 

6. 13.55 – 14.40 

7. 14.50 – 15.35 

3. Закріпити за кабінетами такі класи: 

• Хімічний – 9 клас 

• Біологічний – 8 клас 

• Історичний – 10 клас 

• Географічний – 5 клас 

• Математичний – 11 клас 

• Української мови  та літератури – 7 клас 

• Російської мови та зарубіжної літератури – 6 клас 

• Початкових класів – 2-А клас 

4. Позакласну роботу з різних предметів, факультативні заняття, гуртки проводити 

протягом світлового дня. 

5. Усім учителям-предметникам спланувати виконання програм, враховуючи 

структуру та режим навчального року, а також річний план роботи школи. 

Календарно-тематичні плани з предметів на І семестр подати на затвердження 

директору до 13 вересня 2017 р., на II семестр — до 15 січня 2018 р. 

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. здійснювати суворий 

контроль за правильністю організації та проведення навчально-виховного процесу, 

за правильністю й своєчасністю внесення записів до класних журналів. 

7. Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням, 

обстеження протягом вересня-жовтня 2017 року мікрорайону школи з метою 

виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням, повернення їх до школи. 

8. Завгоспу школи Чобітьку Г.П. забезпечити своєчасну підготовку навчального 

закладу до роботи в осінньо-зимовий період. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гузь В.І. 

 

 

Директор школи      О.А. П’ятницький 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлена ___________ В.І.Гузь ____________ 

 Підпис  Дата ознайомлення 

  Г.П.Чобітько  

 


